
บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทกอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 

 

1. วัตถุประสงค 

 ดวยบริษัท เอส แอนด พ ี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถอืหุนตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 เพื่อบรรจเุปนระเบียบ

วาระในการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด 

 

2. คุณสมบัติของผูถือหุน 

 ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 และ/หรือเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 2.1 เปนผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน   

  สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ( ไมนอยกวา 24,520,419 หุน ) 

   2.2 ถือหุนอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน

  วาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

 

3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

 3.1 ขั้นตอนการเสนอ 

  ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑขางตน สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน

   สามัญประจําป โดยดําเนินการดังนี ้

  (1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 (แบบ ก.) ใหครบถวน

   พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอโดยผูถือหุนมากกวาหนึ่งราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกราย

   ละเอียดของตนลงในแบบ ก. คนละ 1 ชุดตอ 1 วาระ พรอมทั้งลงลายมือช่ือและรวมเปนชุดเดียวกัน และ   

   ใหระบุชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบริษัทจํานวน 1 คน พรอมระบุที่อยู และ 

   หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวกเพื่อประโยชนในการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

 (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีจะตองจัดสงใหบริษัทพรอมกับแบบ ก. 1 ชุดตอ 1 วาระ ดังนี ้

   (ก) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจาก

    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ

    สําเนาใบหุนที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 

   กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง   

   (กรณีเปนชาวตางชาติ) ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
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    กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

    - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อ

     รับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมประทับตรา

     สําคัญ (ถามี) 

    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือ  

     เดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ที่ยังไมหมดอายุของบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อดังกลาว   

     พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) นําสงแบบ ก. พรอมเอกสารหลักฐานไปยังชองทางตามที่บริษัทระบุไว (โปรดดูขอ 5) ภายในระยะ 

  เวลาที่กําหนด (โปรดดูขอ 6)      

 

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา 

    (1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตัน ถาขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองเลขานุการ 

    บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข หากขอมูลถูกตองครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอ

    คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ ทั้งนี้คําวินิจฉัย

    ของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

   (2) เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุม          

    ผูถือหุนสามัญประจําป 2565 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

   (3) เรื่องที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุม

    ผูถือหุนสามัญประจําป พรอมระบุเหตุผลในการปฏิเสธดวย 

 

3.3 เรื่องที่บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

   (1) เรื่องที่ เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน         

    ไมเพียงพอ หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

   (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุ   

    อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

   (3) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค 

   (4) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือน ที่ผานมา และเรื่อง

    ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

    บริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริง

    ในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 

   (5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎหรือระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงาน

    กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน หรือหลักการ

    กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

   (6) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินแลว 

   (7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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4. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

4.1 ขั้นตอนการเสนอ 

                  ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑขางตน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้ง

   เปนกรรมการบริษัท  โดยดําเนินการดังนี ้

   (1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมผูถือหุนสามัญ 

    ประจําป 2565 (แบบ ข.)  ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอชื่อบุคคล โดย 

    ผูถือหุนมากกวาหนึ่งราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. คนละ 1 ชุดตอ        

    1 รายชื่อ พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน และใหระบุชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปน

    ผูประสานงานติดตอกับบริษัทจํานวน 1 คน พรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได

    สะดวก เพื่อประโยชนในการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

   (2) กรอกแบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ

    ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 (แบบ ค.) ใหครบถวน พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

    ดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบียน 

    บาน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที ่

    ไดรับการเสนอชื่อในแบบ ค.  

   (3) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีจะตองจัดสงใหบริษัทพรอมกับแบบ ข. 1 ชุดตอ 1 รายชื่อ และแบบ ค. ดังนี ้

   (ก) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจาก

    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

    หรือสําเนาใบหุนท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 

    กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดิน 

     ทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

     ถูกตอง 

   กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

    - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง

     ความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญ (ถาม)ี 

    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดิน 

     ทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ที่ยังไมหมดอายุของบุคคลผูมีอํานาจลง ลายมือชื่อดังกลาว พรอม

     ทั้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 (4) นําสงแบบ ข และ แบบ ค. พรอมเอกสารหลักฐานไปยังชองทางตามที่บริษัทระบุไว (โปรดดูขอ 5)   

  ภายในระยะเวลาที่กําหนด (โปรดดูขอ 6)      
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 4.2 ขั้นตอนการพิจารณา 

  (1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน ถาขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองเลขาน ุ

   การบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข หากขอมูลถูกตองครบถวนจะรวบรวมนําเสนอ

   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท 

   เพื่อพิจารณาวาควรเสนอรายชื่อบคุคลดังกลาวเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ

   ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปหรือไม ทั้งนี ้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

   (2) บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

    ผูถือหุนสามัญประจําป 2565 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

   (3) บุคลลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุม  

    ผูถือหุนสามัญประจําป 

 

 4.3 คุณลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

   (1) มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ 

   (2) มีความรู ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณในการทํางานที่เปนประโยชน

    ตอธุรกิจของบริษัท 

  (3) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน จริยธรรม และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

   และผูถือหุนโดยรวม ใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ 

   และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอยางแทจริง 

 

5. ชองทางการรับเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอ 

 5.1 จัดสงเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเรียบรอยแลว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

   บริษัท โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนที ่: 

    นางปทมาวลัย รัตนพล  -   หัวหนาคณะที่ปรึกษาบริหาร และ เลขานุการบริษัท 

    บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

   เลขท่ี 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง     

   กรุงเทพมหานคร  10310   

  5.2 หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามที ่เลขานุการบริษัท  

   โทรศัพท  0-2785-4000 ตอ 297 หรือที ่E-mail : secretary@snpfood.com 

 

6. ระยะเวลาในการยื่นเสนอเร่ืองและชื่อบุคคล 

  ผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องดังกลาวไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งน้ี บริษัทจะถือวันที่ตาม

ตราประทับไปรษณียบนหนาซองเปนสําคัญ 
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บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุปนวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 (แบบ ก.) 
 

 วันท่ี …................................................. 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 ขาพเจา(ผูเสนอวาระ) : ….............................................................................................................................................. 

 ที่อยูปจจุบนั / ที่อยูติดตอได : 

 เลขท่ี ….....................หมูบาน / อาคาร ….................................หมูที ่…......ตรอก / ซอย ............................................... 

 ถนน …...................................ตําบล / แขวง ….............................................อําเภอ / เขต ….......................................... 

 จังหวัด …...............................รหสัไปรษณีย …...........................ประเทศ ….....................................................................  

 โทรศัพท...................................... โทรสาร ….......................................E-mail.................................................................. 

 ที่อยูตางประเทศ : (กรณีชาวตางประเทศใหระบุทีอ่ยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 

 …....................................................................................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................................................................

 …....................................................................................................................................................................................... 

 

2. จํานวนหุนทีถ่ือ : …................................หุน ณ วันที ่….............................................ระยะเวลาที่ถือหุน..............เดือน 

 

3. เร่ืองท่ีเสนอ : …................................................................................................................................................................ 

 วัตถุประสงค :  [  ]  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา [  ] เพื่อทราบ 

 รายละเอียดพรอมเหตุผลประกอบเร่ืองท่ีเสนอ : 

 …....................................................................................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................................................................

 …....................................................................................................................................................................................... 

 

 เอกสารประกอบ : (ถาม)ี 

  …....................................................................................................................................................................................... 

  …....................................................................................................................................................................................... 

 …....................................................................................................................................................................................... 

 …....................................................................................................................................................................................... 

 …....................................................................................................................................................................................... 
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บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

4. เอกสารหลักฐานของผูถือหุนที่ตองแนบพรอมการเสนอเร่ือง 

 4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก    

  [  ] หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือสําเนาใบหุนท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง   

  

 4.2 หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน   ไดแก    

  [  ] กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง                      

    (กรณีเปนชาวตางชาติ) ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง   

 

  [  ] กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความ 

        ถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญ (ถาม)ี  

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

   เปนชาวตางชาติ) ที่ยังไมหมดอายุของบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือดังกลาว พรอมทั้งลงลายมือช่ือ 

        รับรองสําเนาถูกตอง 

 

5. คํารับรอง 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพรอมกันนี ้ถูกตอง  ครบถวน  และเปนความจริงทุกประการ 

และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ …......................................................... ผูถือหุน 

          ( ) 
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บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565  (แบบ ข.) 
 

 วันท่ี ….............................................. 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 ขาพเจา(ผูเสนอชื่อบุคคล) : …........................................................................................................................................ 

 ที่อยูปจจุบนั / ที่อยูติดตอได : 

 เลขท่ี …....................หมูบาน / อาคาร ….................................หมูที ่…......ตรอก / ซอย ................................................ 

 ถนน ….................................ตําบล / แขวง …...........................................อําเภอ / เขต ….............................................. 

 จังหวัด …....................................รหัสไปรษณยี …..........................ประเทศ ….................................................................  

 โทรศัพท...................................... โทรสาร …............................................E-mail.............................................................. 

 ที่อยูตางประเทศ : (กรณีชาวตางประเทศใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 

2. จํานวนหุนทีถ่ือ : …..................................หุน ณ วันท่ี ….........................................ระยะเวลาที่ถือหุน................เดือน 

 

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงคจะเสนอชือ่เพ่ือพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท : 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 

4. เอกสารหลักฐานของผูถือหุนที่ตองแนบพรอมการเสนอชื่อบุคคล 

 4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก    

  [  ] หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือ

   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือสําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง   
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บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 4.2 หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน ไดแก    

  [  ] กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

    เปนชาวตางชาติ) ทีย่ังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง   

 

  [  ] กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน   ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความ

   ถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญ (ถาม)ี  

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

   เปนชาวตางชาติ) ทีย่ังไมหมดอายุของบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือดังกลาว พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรอง     

   สําเนาถูกตอง 

 

5. คํารับรอง 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพรอมกันนี ้ถูกตอง  ครบถวน  และเปนความจริงทุกประการ 

และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ ….........................................................  ผูถือหุน 

          ( ) 
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บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

แบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565  (แบบ ค.) 
 

 วันท่ี …....................................... 

 

1. ขอมูลทั่วไปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

 (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …........................................................... (ชื่อสกุลเดิม...............................................) 

                (ภาษาอังกฤษ) …............................................................................................................................... 

 (2) วัน/เดือน/ปเกิด ….....................................................อาย ุ…....................ป 

 (3) สัญชาต ิ…........................................... 

 (4) สถานภาพการสมรส             [   ] โสด                  [   ] สมรส                [   ] หยาราง 

 (5) คูสมรสชื่อ …................................................................(ชื่อสกุลเดมิ).............................................................) 

 (6) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร  

            ชื่อบุตร     วัน/เดือน/ปเกิด อาย ุ(ป) สถานที่ทํางาน 

  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 

  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 

  ….................................. …............................. .............. …..................................................

  

  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 

  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 

 

2. ที่อยูปจจุบนั / ที่อยูติดตอได : 

 เลขท่ี ….....................หมูบาน / อาคาร …....................................หมูที ่….........ตรอก / ซอย ......................................... 

 ถนน ….................................ตําบล / แขวง …..........................................อําเภอ / เขต …............................................... 

 จังหวัด …....................................รหัสไปรษณยี ….........................ประเทศ …..................................................................  

 โทรศัพท...................................... โทรสาร …............................................E-mail............................................................. 

 ที่อยูตางประเทศ : (กรณีชาวตางประเทศใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 …........................................................................................................................................................................................ 

 

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

 (1) คุณวุฒิทางการศึกษา 

          ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา       ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก    ปที่สําเร็จ 

  …........................................................... …..................................................... …..................... 

         …...........................................................              ….....................................................         …..................... 
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บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

 (2) ประวัติการฝกอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                       ชื่อหลักสตูร        ปที่เขารวม 

  ….................................................................................................................................. …........................... 

  ….................................................................................................................................. …........................... 

  ….................................................................................................................................. …........................... 

 

4. ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบนั 

 ตั้งแตป  ถึง ป             ชื่อสถานที่ทํางาน    ประเภทธุรกิจ        ตําแหนงงาน 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 

 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 

5. หนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบนั 

 …...................................................................................................................................................................................... 

 …...................................................................................................................................................................................... 

 …...................................................................................................................................................................................... 

 …...................................................................................................................................................................................... 

 …...................................................................................................................................................................................... 

 

6. การถือหุนในบริษัท เอส แอนด พ ี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี ….............................................................  

 (วันท่ีไดรับการเสนอชื่อ)  

 ถือหุนสามัญ ….......................................... หุน 

 คูสมรส ถือหุนสามัญ ….......................................... หุน 

 บุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ 

 (1) ชื่อ.....................................................................................................ถือหุนสามัญ.............................................. หุน 

 (2) ชื่อ.....................................................................................................ถือหุนสามัญ.............................................. หุน 

 (3) ชื่อ.....................................................................................................ถือหุนสามัญ.............................................. หุน 
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บริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

7. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

       ชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ผูเกี่ยวของ รอยละของ ตําแหนงงานใน ตั้งแตป 

        หุนที่ถือ ธุรกิจที่เกี่ยวของ 

 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 

 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 

 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 

 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 

 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 
หมายเหตุ   :  สําหรับทุกธรุกจิทีเ่ปนกรรมการหรอืผูบริหาร และธุรกิจที่มกีารถือหุนเกนิกวารอยละ 10 ของหุนทีอ่อกและเรียกชําระแลว) 
 

8. ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 

   ศาล สถานะ   คดี (แพง/อาญา ขอหารือ ทุนทรัพย เลขท่ีคด ี ผลคด ี

                 (โจทก/จําเลย/ผูรอง)     /ลมละลาย)         ฐานความผดิ 

 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 

 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 

 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 

 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 
 

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

 (1) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน    

 (2) สําเนาทะเบียนบาน    

  (3) สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณเีปนชาวตางประเทศ) 

 (4) สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศกึษา 

 (5) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานปจจุบันหรือลาสุด 

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …....................................................................................ตกลงใหเสนอชื่อและขอมูลใน

เอกสารฉบับนี้  เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และขอรับรองวารายละเอียดในแบบขอมูลขางตนและ

เอกสารประกอบที่แนบมาพรอมกันนี้ ถูกตอง  ครบถวน  และเปนความจริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูล

หรือเอกสารประกอบดังกลาวได 

 

 

 

    ลงชื่อ …......................................................... บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

    ( ) 

 
 

หนา 3/3 

 

 


